Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”
finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021

Intrebari si raspunsuri

Schema de granturi mici „Acces la finantare”

Intrebarea nr. 1: Pentru realizarea unei investitii privind construirea unui centru comunitar, va rog sa imi
comunicati daca pentru demonstrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care se doreste a fi
amplasata constructia este necesar ca terenul respectiv sa figureze pe Extras CF, sau este suficienta
demonstrarea dreptului de proprietate asupra terenului prin prezentarea Inventarului bunurilor ce
apartin domeniului public sau HCL privind aprobarea modificarilor/completarilor la inventarul domeniului
public.
Raspuns: In Ghidul aplicantului, capitolul 2.5. Drepturi asupra terenului/ cladirii, este specificat: "Pentru
constructia sau renovarea/reconstructia unui obiectiv de investitie, aplicantul trebuie sa demonstreze
dreptul de proprietate/administrare asupra terenului si dreptul de folosinta, conform art.8.6 pct. 2 din
Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, astfel incat, in cazul aprobarii
proiectului pentru finantare, terenul/cladirea sa fie libere de orice sarcini. In cazul in care este pusa la
dispozitia proiectului o constructie sau un teren, se vor atasa documente care atesta dreptul de
proprietate asupra acestor bunuri imobiliare, precum si dreptul de utilizare a acestora in interesul
proiectului. Aplicantul, in calitate de detinator al dreptului de proprietate a spatiului/terenului respectiv,
va completa si depune, o data cu cererea de finantare, Anexa 19 Declaratie terenuri/cladiri.
Pe langa Anexa 19, aplicantul va furniza si urmatoarele documente:
1. In cazul in care cladirea/terenul este proprietatea primariei/consiliului judetean: inventarul bunurilor
ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei (in copie) sau alte documente publicate in Monitorul Oficial (legi, ordonante,
hotarari ale guvernului, ordine de ministru), pentru cazuri particulare (in copie) si Hotararea Consiliului
Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul
public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii unor drumuri neclasificate, cu respectarea
prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, adica sa fi fost supusa controlului de legalitate al Prefectului, in
conditiile legii.
2. In cazul in care terenul este inclus in proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice
locale, alta decat solicitantul: inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor,
intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat
prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (in copie) sau alte documente
publicate in Monitorul Oficial (legi, ordonante, hotarari ale guvernului, ordine de ministru), pentru cazuri
particulare, in copie, insotite de acordul autoritatii detinatoare, respectiv avizul administratorului
terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie."

Intrebarea nr. 2: Este eligibila o primarie care are peste 20.000 de locuitori?
Raspuns: In capitolul 3 Verificare, evaluare, selectie si contractarea proiectelor, subcapitolul 3.2 Verificare
formala, in sectiunea Criterii de eligibilitate, unul din criterii este: "comunitatea pentru care se propune
investitia se afla intr-o unitate administrativ teritoriala rurala sau mic urbana (sub 20.000 locuitori)". In
concluzie, schema de granturi mici se adreseaza exclusiv UAT-urilor cu o populatie de pana la 20.000 de
locuitori, conform Recensamantului populatiei si locuintelor din 2011.

Intrebarea nr. 3: Documentatia tehnica pentru construirea unei retele de gaze pentru un UAT se
incadreaza in "servicii in domeniul social, al educatiei, sanatatii, ocuparii si locuirii, vizand cresterea
calitatii vietii", respectiv este activitate eligibila in cadrul Schemei de Granturi Mici "Acces la finantare"?
Raspuns: Conform Ghidului aplicantului, documentatiile tehnice a caror elaborare este finantata prin
Schema de Granturi Mici "Acces la finantare" se refera la investitii comunitare constand in construirea/
extinderea/ reabilitarea/ modernizarea urmatoarelor tipuri de infrastructura:
- infrastructura sociala: proiecte ce vizeaza infrastructura pentru servicii sociale (infrastructura sociala,
pentru educatie, sanatate, ocuparea fortei de munca)
- infrastructura de apa: proiecte ce vizeaza asigurarea alimentarii cu apa a unitatilor care furnizeaza servicii
sociale
- infrastructura de canalizare: proiecte ce vizeaza evacuarea apelor uzate pentru unitatile care furnizeaza
servicii sociale
- drumuri, poduri si podete: proiecte ce vizeaza drumuri de interes judetean, drumuri de interes local,
poduri si podete ce permit grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale
- infrastructura de locuinte: proiecte ce vizeaza locuintele sociale
Prin urmare, o documentatie pentru o retea de alimentare cu gaz nu este eligibila in cadrul acestui apel.
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